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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 

 

(druk nr 996) 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) 

 

<Art. 5h. 

W 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o 

którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 

gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2018 r. poz. 617, z późn. zm.) 

 

Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 

3. (uchylony). 

3a. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o 

której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo 

lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej 

"opiekunem". 

3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 

miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 
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badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu. Lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do: 

1)   przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich 

po konsultacji z opiekunem; 

2)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

3)    wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a 

po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4)    samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, 

których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; 

5)    wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów 

operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego; 

6)    prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji 

medycznej; 

7)    udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta; 

8)   zlecania czynności pielęgnacyjnych; 

9)   w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a 

jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę 

możliwości, opinii jednego lekarza; 

10)   stwierdzania zgonu; 

11)   wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z 

opiekunem treści zawartych w nich informacji. 

3c. (uchylony). 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

3e. 
(11)

 Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli 

spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 
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1)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

2)   posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada ważną Kartę Polaka. 

3f. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której 

mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na 

czas jego odbywania. 

3g. 
(12)

 (uchylony). 

4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego 

przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami 

polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób 

będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, 

jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi 

tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę. 

4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 
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4f. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4g. W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4h. W roku 2016 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4i. W roku 2017 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi 

województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4j. W roku 2018 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi 

województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<4k. W roku 2019 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, 

o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje 

marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 7.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza; 

2)   sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego; 

3)   tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub 

w części; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz 

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w 

których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji 

programu stażu przez te podmioty; 

7)   wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady 

finansowania i organizacji stażu podyplomowego. 
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6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. 

6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 

województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania 

lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których 

wpisała na listę członków izby. 

6aa. Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części 

programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w porozumieniu z 

właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, 

jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat. 

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i 

warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6. 

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do: 

1)   wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6; 

2)   żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania; 

3)   żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza; 

4)   wydawania zaleceń pokontrolnych; 

5)   przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi 

województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej; 

6)   wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, o 

której mowa w ust. 6. 

6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala 

listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży 

podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby 

wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży. 

7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na 

stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony 

przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską. 

7b. Lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie 5 lat 

od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć staż 
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podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż 

podyplomowy. Właściwa okręgowa rada lekarska ponownie przyznaje temu lekarzowi 

prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 ust. 7. 

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż 

podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 

kraju, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza 

będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości 

lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. (uchylony). 

Art. 16j. 

1. Rezydentura jest przyznawana i finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem. 

1a. W roku 2012 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1b. W roku 2013 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1c. W roku 2014 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1d. W roku 2015 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków budżetu państwa do wysokości 60,75 mln zł oraz ze środków Funduszu Pracy. 

1e. W roku 2016 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków budżetu państwa do wysokości 182 943 tys. zł oraz ze środków Funduszu 

Pracy. 

1f. W roku 2017 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1g. W roku 2018 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

<1h. W roku 2019 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.> 

2. 
(17)

 Środki finansowe niezbędne do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie 

rezydentury, w tym dyżurów medycznych, w ramach realizacji programu specjalizacji do 
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wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 151
1
 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej 

odbywania lub odbywają ją w tym trybie, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje 

na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne 

zatrudniającym tych lekarzy. Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie 

oraz, jeżeli dotyczy, zobowiązanie podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne do 

przekazania środków na wynagrodzenie lekarzy odbywających staż kierunkowy poza tym 

podmiotem. 

2a. Przygotowanie i realizacja umów, o których mowa w ust. 2, odbywa się w SMK. 

2b. 
(18)

 Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać 

się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z 

pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia 

szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1, w łącznym wymiarze 

czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu i otrzymać w 

zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 5, o kwotę: 

1)   700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie 

medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4; 

2)   600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny 

innej niż priorytetowa. 

2c. 
(19)

 Deklarację dotyczącą zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b, lekarz składa na piśmie 

do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne zatrudniającego lekarza. 

2d. 
(20)

 Deklaracja, o której mowa w ust. 2c, zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko lekarza; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4)   nazwę specjalizacji; 

5)   numer prawa wykonywania zawodu; 

6)   oświadczenie lekarza, że zobowiązuje się do wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela 
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świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie 

dwóch z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia 

zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy 

odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu; 

7)   zobowiązanie do zapłaty kary określonej zgodnie z ust. 21; 

8)   datę i podpis lekarza składającego deklarację. 

2e. 
(21)

 Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację, o której mowa w ust. 2c. 

2f. 
(22)

 Podmiot, o którym mowa w ust. 2c, w terminie: 

1)   5 dni roboczych od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 2c, przekazuje jej 

oryginał do właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

wojewody; 

2)   14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, o której mowa w art. 16h ust. 1, przesyła 

wojewodzie informacje o okresie pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, 

o którym mowa w ust. 2b. 

2g. 
(23)

 W przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa 

w ust. 2b, w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres 

wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2b, ulega proporcjonalnemu skróceniu. 

2h. 
(24)

 Wojewoda, który potwierdził zakończenie szkolenia specjalizacyjnego, niezwłocznie 

zawiadamia lekarza na piśmie o okresie realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b 

albo 2g. 

2i. 
(25)

 Do okresu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2g, nie wlicza się 

okresów nieobecności lekarza w pracy w przypadkach określonych w art. 161 ust. 1 i 2. 

2j. 
(26)

 Lekarz, o którym mowa w ust. 2b, jest obowiązany niezwłocznie przekazać 

wojewodzie, który potwierdził mu zakończenie szkolenia specjalizacyjnego, pisemną 

informację o: 

1)   okresach i miejscach realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b albo 2g; 

2)   terminie zakończenia realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b albo 2g; 

3)   zamiarze wykonywania zawodu lekarza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym realizowane jest zobowiązanie, 

oraz każdorazowej jego zmianie. 

2k. 
(27)

 Podmioty, w których był zatrudniony lekarz, lub Narodowy Fundusz Zdrowia w 

przypadku lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, o której mowa w 
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art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które 

zawarły z nim umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wystawiają na wniosek 

lekarza zaświadczenie, w którym potwierdzają okres oraz wymiar czasu, w którym 

udzielał on świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących realizację zobowiązania, o którym 

mowa w ust. 2b albo 2g. Lekarz jest obowiązany dostarczyć, do właściwego wojewody, 

zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni od zakończenia 

realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b albo 2g. 

21. 
(28)

 W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b, lub 

zaprzestania realizacji programu specjalizacji, lekarz jest obowiązany do zapłaty kary w 

wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia 

zasadniczego, o którym mowa w ust. 2b, oraz kwoty odpowiednio 700 zł, w przypadku 

gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4, albo 600 zł, w 

przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny innej 

niż priorytetowa. 

2m. 
(29)

 Za zaprzestanie realizacji programu specjalizacji nie uznaje się zmiany specjalizacji 

wynikającej z orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania 

specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie, o którym mowa w art. 16ea ust. 3, jeżeli lekarz 

złoży ponownie deklarację, o której mowa w ust. 2c. 

2n. 
(30)

 Kara, o której mowa w ust. 21, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w jakim 

lekarz wykonywał zawód zgodnie z zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 2b albo 2g. 

2o. 
(31)

 Kara, o której mowa w ust. 21, stanowi niepodatkową należność budżetową o 

charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366). 

2p. 
(32)

 Zapłaty kary, o której mowa w ust. 21, należy dokonać na rachunek urzędu 

obsługującego właściwego wojewodę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w 

przedmiocie nałożenia kary, o której mowa w ust. 21. Środki z tego tytułu stanowią 

dochód budżetu państwa. 

2q. 
(33)

 Od decyzji właściwego wojewody w przedmiocie nałożenia kary, o której mowa w ust. 

21, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego wojewody. Do wniosku 

tego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji. 
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2r. 
(34)

 W przypadku zmiany miejsca odbywania specjalizacji w ramach tego samego 

województwa, wojewoda wraz ze skierowaniem do kontynuowania specjalizacji 

przekazuje podmiotowi, do którego kieruje lekarza rezydenta, kopię złożonej deklaracji, o 

której mowa w ust. 2c, a w przypadku zmiany miejsca odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego na miejsce poza terenem województwa, przekazuje oryginał tej 

deklaracji do wojewody właściwego terytorialnie dla nowego miejsca odbywania 

specjalizacji. 

2s. 
(35)

 Wojewoda, który potwierdził lekarzowi ukończenie szkolenia specjalizacyjnego, 

sprawuje nadzór nad realizacją zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b, w tym wydaje 

decyzję w przedmiocie nałożenia kary, o której mowa w ust. 21. 

3. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, otrzymuje 

zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w 

wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia. 

4. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 3, podlega 

zróżnicowaniu ze względu na: 

1)   dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach 

rezydentury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe; 

2)   rok odbywanego przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w 

poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie 

specjalizacyjne w ramach rezydentury, kierując się koniecznością zapewnienia 

dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów. 

 

Art. 16k. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których 

jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym. 

1a. W roku 2012 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 
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1b. W roku 2013 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1c. W roku 2014 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1d. W roku 2015 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1e. W roku 2016 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1f. W roku 2017 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1g. W roku 2018 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<1h. W roku 2019 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych.> 

2. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym 

są przekazywane na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw 

zdrowia a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 

3. W przypadku gdy środki określone w ust. 2 stanowią dla podmiotu prowadzącego 

szkolenie specjalizacyjne, będącego przedsiębiorcą, pomoc publiczną w rozumieniu art. 

107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de 

minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

4. Minister Obrony Narodowej może w ramach środków budżetu państwa, których jest 

dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy 

będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
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U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077)  

 

<Art. 108b. 

1. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań 

na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w 

roku 2019 samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów 

określonych w ust. 2, 3 i 7. 

2. W roku 2019 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa 

w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, 

przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na 

podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. W roku 2019 na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy nagród 

przeznacza się środki w wysokości 2% kwoty środków ustalonej dla województw na 

podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej 

do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju 

poniesionych w roku 2017 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań 

statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy 

i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce 

publicznej. 

5. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 2, jest przekazywana 

samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej 

na rok 2019. 

6. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na nagrody oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana na wniosek 
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starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 30 

czerwca 2019 r. po spełnieniu przez powiatowy urząd pracy łącznie następujących 

warunków: 

1) osiągnięciu za rok 2018 wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych 

form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2 lit. b, na poziomie 

wyższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy; 

2) osiągnięciu za rok 2018 wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form 

aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2 lit. c, na poziomie 

niższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form 

aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy. 

7. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nieprzekazana samorządom powiatów w 

związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 6, pozostaje 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem dla samorządów 

powiatów na finansowanie: 

1) kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród 

specjalnych wypłaconych pracownikom powiatowych urzędów pracy realizującym 

zadania określone ustawą, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności, 

o których mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku 

pracy; 

2) zadań określonych w ustawie. 

8. Kwota środków, o której mowa w ust. 7, z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych wypłaconych 

pracownikom powiatowych urzędów pracy, jest przekazywana na wniosek starosty, 

składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 15 września 

2019 r. 

9. Do wniosku o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 8, dołącza się uzasadnienie 

zawierające co najmniej informacje dotyczące: 

1) osiągniętego za rok 2018 wskaźnika efektywności: 

a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2 lit. b, 

b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2 lit. c; 
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2) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności 

zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1. 

10. Środki, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 

2019 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 

stycznia 2020 r. 

11. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 

7 pkt 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

12. W roku 2019 nie wydaje się przepisów wykonawczych na podstawie art. 109 ust. 7l.> 

 

Art. 109. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, 

samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11. 

2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez 

ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu. 

2a. Marszałek województwa może przeznaczyć w ramach kwoty środków (limitu) Funduszu 

Pracy, o której mowa w ust. 2, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie więcej niż 5% kwoty 

środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji 

programów regionalnych, o których mowa w art. 66c. 

2b. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, 

ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w 

danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d. 

2c. Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać 

zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu Pracy 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym zadań 

realizowanych w ramach KFS, zwane dalej "środkami KFS", są określane w planie 

Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów 

Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed 
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rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu 

Pracy. 

2e. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na 

finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 

ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez 

ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków 

ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku 

Pracy. 

2f. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania 

środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach 

wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w ust. 2e. 

2g. Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS 

wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5, 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy. 

2h. Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację 

działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy. 

2i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa środki, 

o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS przez 

wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa. 

2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa 

dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69a ust. 2. 

2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie działań, o 

których mowa w art. 69a ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa o 

podziale dokonanym na podstawie ust. 2j. 

2l. Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na wniosek 

starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony rachunek 

bankowy samorządu powiatu. 
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2m. Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o 

dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań 

realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów, 

o których mowa w ust. 2k. 

2n. W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku 

możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o 

której mowa w ust. 2e. 

2o. W roku 2018 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na realizację programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w 

województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej 

sumie kwot środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 

2p. 

2p. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych 

na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2o, przyjmuje się 

kwotę środków w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą środków określoną w 

planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej a kwotą środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw pracy oraz kwotą środków przeznaczonych na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

<2r. W roku 2019 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację programów 

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań 

realizowanych w województwie kwoty środków (limity)  Funduszu Pracy 
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w wysokości odpowiadającej sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, 

o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa 

w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2s. 

2s. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy 

przeznaczonych na realizację w województwie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których 

mowa w ust. 2r, przyjmuje się kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie 

środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może 

być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pomniejszoną o kwotę 

środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

pracy oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, 

na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.> 

3. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na 

refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych 

pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz realizację innych 

zadań finansowanych z Funduszu Pracy. 

4. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów: 

1)   szkoleń pracowników urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich i powiatowych 

urzędów pracy; 

2)   wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii 

cyfrowych w urzędach wojewódzkich, służących realizacji zadań wynikających z ustawy. 

5. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są 

przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb. 

6. (uchylony). 
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7. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programów, o których mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, stanowi umowa zawarta między zarządem 

województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim 

uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

finansowanie tych projektów, w poszczególnych latach realizacji tych programów, z 

ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie zawartych umów minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw 

pracy. 

7
1
. W ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7, minister właściwy do 

spraw pracy, na wniosek marszałka województwa, przyznaje samorządom powiatów 

kwoty środków (limity) z przeznaczeniem na finansowanie projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7a. Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

dofinansowanie części zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym na: 

1)   przygotowywanie na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy: 

a)  badań dotyczących rynku pracy, na podstawie jednolitej metodologii, 

b)  opracowań, prognoz, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku 

pracy, 

c)  opracowań informacji zawodowych o charakterze centralnym, 

2)   prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w 

zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy, 

3)   koszty obsługi KFS, 

4)   część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz 

Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 

wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w 

województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy lub realizujących zadania określone w pkt 1 

- stanowi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a zarządem 

województwa. 
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7b. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację przez 

powiaty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach poszczególnych działań, w tym ze środków Funduszu Pracy 

będących w dyspozycji samorządu województwa oraz ze środków Funduszu Pracy 

będących w dyspozycji samorządów powiatowych. 

7c. (uchylony). 

7d. Minister właściwy do spraw pracy może wydatkować środki z rezerwy dysponenta 

Funduszu Pracy na projekty pilotażowe. 

7e. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na projekt pilotażowy, realizowany 

przez samorząd województwa lub powiatu, stanowi umowa zawierana między 

samorządem województwa lub powiatu a ministrem właściwym do spraw pracy, 

określająca w szczególności wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania. 

7f. Środki Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe realizacji 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań mogą być przeznaczone, jako wkład 

własny, na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

7g. Projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł innych niż Fundusz Pracy mogą 

być realizowane przez samorządy powiatów tylko wówczas, jeżeli: 

1)   w ramach tych projektów są realizowane wyłącznie działania zgodne z przepisami 

ustawy; 

2)   ich realizacja, z wyłączeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a, spowoduje uzyskanie dodatkowej 

puli środków z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych lub wspieranie utrzymania 

zatrudnienia. 

7h. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, w 2014 r. jest przekazywana 

samorządom powiatów na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka 

województwa w terminie do dnia 31 lipca 2014 r., zawierający potwierdzenie spełnienia 

przez powiatowy urząd pracy dwóch z trzech następujących warunków: 

1)   osiągnięcia, na dzień 31 grudnia 2013 r., wskaźnika procentowego udziału pracowników 

powiatowego urzędu pracy zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 

1 pkt 1-4, w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż 5 punktów procentowych 

poniżej średniego procentowego wskaźnika udziału pracowników uzyskanego we 
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wszystkich powiatowych urzędach pracy albo osiągnięcia wskaźnika liczby bezrobotnych 

przypadających na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy zatrudnionego na 

jednym ze stanowisk, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4, na poziomie niższym niż 

15% powyżej średniego wskaźnika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich 

powiatowych urzędach pracy, przy czym do obliczenia tych wskaźników przyjmuje się 

łączną liczbę pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 

1 pkt 1-4; 

2)   osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 

1
1
 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż 2 punkty procentowe poniżej średniej 

efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we 

wszystkich powiatowych urzędach pracy; 

3)   osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 

2 lit. c, na poziomie niższym niż 15% powyżej średniej efektywności kosztowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy. 

7i. Minister właściwy do spraw pracy obniży w 2014 r. odpowiednio wskaźnik, o którym 

mowa w ust. 7h pkt 2, żeby nie mniej niż 75% ogólnej liczby powiatowych urzędów pracy 

zostało objętych finansowaniem z Funduszu Pracy kosztów nagród specjalnych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, w ramach 

kwoty, o której mowa w art. 108 ust. 1i. 

7j. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, w latach 2015-2017 jest przekazywana 

samorządom powiatów na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka 

województwa w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, zawierający 

potwierdzenie spełnienia przez powiatowy urząd pracy dwóch z trzech następujących 

warunków: 

1)   osiągnięcia, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wskaźnika procentowego udziału 

pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcję doradcy klienta w 

całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż średni procentowy wskaźnik udziału 

pracowników uzyskany we wszystkich powiatowych urzędach pracy albo osiągnięcia 

wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pracownika 

powiatowego urzędu pracy pełniącego funkcję doradcy klienta na poziomie niższym niż 
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średni wskaźnik liczby osób bezrobotnych uzyskany we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy; 

2)   osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 

1
1
 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż średnia efektywność zatrudnieniowa 

podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy; 

3)   osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 

2 lit. c, na poziomie niższym niż średnia efektywność kosztowa podstawowych form 

aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy. 

7k. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, nieprzekazana samorządom powiatów 

w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 7h-7j, pozostaje w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem dla samorządów 

powiatów na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki 

efektywności, o których mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2, oraz na finansowanie zadań 

określonych w ustawie. 

7l. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania 

samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród 

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 

urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i 

kosztowej, mając na względzie dostępność środków oraz zapewnienie wspierania 

efektywnych działań aktywizujących. 

7m. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1h, jest przekazywana samorządom 

powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

8. Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd 

województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach 

kwoty, o której mowa w ust. 2. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć 

pod uwagę w szczególności: 

1)   liczbę bezrobotnych; 
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2)   stopę bezrobocia; 

3)   strukturę bezrobocia; 

4)   kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5)   efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 

8a. W kwocie środków Funduszu Pracy ustalonej zgodnie z ust. 8 dla powiatu na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej udział środków przeznaczonych na finansowanie realizacji 

Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, wynosi nie więcej niż 5%. 

9. Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w 

ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy. 

10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy mogą zawierać umowy, porozumienia i 

udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z 

Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok 

następny do wysokości 30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok 

kalendarzowy, a łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej przez 

ministra właściwego do spraw pracy. Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków 

Funduszu Pracy ustaloną na rok następny. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   algorytm, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie uzależnienie wysokości kwot 

środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej od: 

a)  liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia - w 75%, 

b)  efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych - w 25%; 

2)   sposób ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu 

województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie zapewnienie finansowania 

realizacji tych projektów; 
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3)   wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

pracy, mając na względzie zapewnienie finansowania dodatkowego wsparcia dla realizacji 

zadań na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych osób. 

11a. (uchylony). 

12. Środki trwałe lub wyposażenie zakupione z Funduszu Pracy przez: 

1)   organy zatrudnienia albo Ochotnicze Hufce Pracy na potrzeby związane z realizacją 

zadań określonych w ustawie stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwego 

samorządu terytorialnego do wyłącznej dyspozycji odpowiednio: urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw pracy, wojewódzkiego urzędu pracy, powiatowego urzędu 

pracy, a także wydzielonej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego 

wojewodę realizującej zadania określone w ustawie; 

2)   podmioty oraz osoby, o których mowa w art. 46, stają się ich własnością; 

3)   szkoły wyższe lub organizacje studenckie, o których mowa w art. 39 ust. 6, stają się ich 

własnością. 

13. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36a, 

zakupione ze środków Funduszu Pracy przez powiatowy urząd pracy, mogą stać się 

własnością uczestnika programu specjalnego po zakończeniu programu specjalnego lub 

po zakończeniu udziału w programie specjalnym z powodu podjęcia zatrudnienia, o ile są 

niezbędne do uzyskania lub utrzymania zatrudnienia. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2016) 

 

Art. 78. 

[1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, 

morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych 

uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.] 

<1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w 

krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-
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terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na 

podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.> 

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. 

3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r. 

<4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 

2019 r.> 

 

Uwaga: 

- użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 

wyrazy [31 grudnia 2018 r.] zastępuje się wyrazami <31 grudnia 2019 r.>; 

- użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy [1 stycznia 2019 r.] 

zastępuje się wyrazami <1 stycznia 2020 r.>. 

 

Art. 79. 

1. Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i 

wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2018 r., w krajowym transporcie drogowym. Do dnia 31 grudnia 2018 r. przepisy 

art. 30-37 nie mają zastosowania do regularnego przewozu osób w krajowym transporcie 

drogowym. 

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego 

regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie 

dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

3. Organ właściwy w sprawach zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych 

przewozów osób w transporcie drogowym w okresie, o którym mowa w ust. 2, może 

odmówić wydania nowego zezwolenia, zmiany zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia, 

jeżeli na podstawie uchwalonego planu transportowego na usługę objętą zezwoleniem 
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została podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. 

4. Do umów, na podstawie których może być wykonywana dotychczasowa działalność w 

zakresie krajowego regularnego przewozu osób, stosuje się przepisy art. 8 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

Art. 80. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. na sfinansowanie utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym operatorowi 

przysługuje rekompensata, o której mowa w art. 56 ust. 1, w postaci dotacji 

przedmiotowej z budżetu państwa. 

 

Art. 81. 

Operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym 

stosuje kasy rejestrujące, o których mowa w art. 57 ust. 1, od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

Art. 82. 

1. Organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczenie na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego podmiotowi, który zawarł umowę na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przed dniem wejścia w 

życie ustawy. Zaświadczenie wydaje się przed dniem wygaśnięcia zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na okres 

ważności umowy. 

2. Operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony jest z obowiązku 

posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowych 

transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym. 

Art. 85. 

1. Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym do organizatora publicznego 

transportu zbiorowego, właściwego ze względu na zasięg przewozów, od dnia 1 lipca 

2016 r. 
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2. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 1, uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu w ramach publicznego 

transportu zbiorowego na określonej w tym potwierdzeniu linii komunikacyjnej od dnia 1 

stycznia 2019 r. 

Art. 87. 

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie 

krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać uprawnienia 

pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w 

transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, finansowanie ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach 

dotychczasowych. 

3. Umowy określające zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych 

przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych, zawarte na podstawie art. 8a ust. 4 pkt 3 

ustawy, o której mowa w art. 68, zachowują ważność przez okres, na który zostały 

zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

Art. 90. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 

2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 U S T A W A   z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205) 

 

Art. 56. 

1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi: 

1)   w 2013 r. - 0 zł, 

2)   w 2014 r. - 5.000.000 zł, 
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3)   w 2015 r. - 7.000.000 zł, 

4)   w 2016 r. - 7.000.000 zł, 

5)   w 2017 r. - 7.000.000 zł, 

6)   w 2018 r. - 7.000.000 zł, 

7)   w 2019 r. - 7.000.000 zł, 

8)   w 2020 r. - 7.000.000 zł, 

9)   w 2021 r. - 7.000.000 zł, 

10)  w 2022 r. - 7.000.000 zł 

- pod warunkiem, że liczba osób skierowanych do Krajowego Ośrodka Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym nie przekroczy 10. 

2. Jeżeli liczba osób, o której mowa w ust. 1, zostanie przekroczona, wówczas, począwszy od 

kolejnego roku (rok X), maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi: 

1)   w roku X - 15.000.000 zł; 

2)   w roku X + 1 - 35.000.000 zł; 

3)   w roku X + 2 - 30.600.000 zł; 

[4)   w roku X + 3 - 20.000.000 zł;] 

<4) w roku X+3 – 59.370.000 zł;> 

5)   w roku X + 4 - 20.000.000 zł; 

6)   w roku X + 5 - 20.000.000 zł; 

7)   w roku X + 6 - 20.000.000 zł; 

8)   w roku X + 7 - 20.000.000 zł; 

9)   w roku X + 8 - 20.000.000 zł; 

10)  w roku X + 9 - 20.000.000 zł; 

11)  w roku X + 10 - 20.000.000 zł. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie zaplanowanych na dany 

rok wydatków i dokonuje, co najmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec 

każdego kwartału, analizy stopnia wykorzystania zaplanowanych na dany rok wydatków. 

4. W przypadku gdy wartość planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 albo 2, w 

danym roku, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do 

końca danego kwartału, została przekroczona: 

1)   po pierwszym kwartale - co najmniej o 15%, 

2)   po dwóch kwartałach - co najmniej o 10%, 
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3)   po trzech kwartałach - co najmniej o 5% 

-  minister właściwy do spraw zdrowia stosuje mechanizm korygujący, polegający na 

ograniczeniu tych wydatków. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2173 oraz z 2017 r. poz. 1774) 

 

Art. 6. 

1. W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym realizacji zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, o której mowa w 

art. 2, wyniesie w: 

1)   2017 r. - 258 mln zł; 

2)   2018 r. - 251 mln zł; 

[3)   2019 r. - 147 mln zł;] 

<3) 2019 r. – 198 mln zł;> 

4)   2020 r. - 151 mln zł; 

5)   2021 r. - 155 mln zł; 

6)   2022 r. - 159 mln zł; 

7)   2023 r. - 163 mln zł; 

8)   2024 r. - 167 mln zł; 

9)   2025 r. - 171 mln zł; 

10)  2026 r. - 175 mln zł. 

2. Organem monitorującym wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, 

zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na zmianie kryteriów w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zmianie trybu udzielenia tego 

zamówienia w celu zakupu szczepionek po najniższej możliwej do uzyskania cenie. 

4. Organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, 

są minister właściwy do spraw zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny. 


